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KÆRE ABONNENTER m.fl.  

 

Status på situationen lige nu.  

 

Hver gang jeg er så heldig at møde en af vores abonnenter i byen eller hvor som helst, bliver jeg uvægerligt 
mødt med spørgsmålene:  

1. Hvordan går det med sæsonen?  
2. Kan vi komme i teatret?  
3. Hvornår får vi noget at vide? 
4. Hvorfor kan man ikke få billetter til mange af forestillingerne?  
5. Kan jeg være sikker på at få den plads, jeg har købt? 
6. Hvad sker der, med de penge, jeg har betalt, hvis der ikke kommer nogen forestilling?  

 

Det overordnede svar på spørgsmål 1, 2, og 3 er, at vi ved det ikke. Det kommer an på, om smitten spreder 
sig og hvornår. Det kommer også an på, hvad Folketinget beslutter. Men jeg kan love, at vi arbejder hårdt 
på at blive klogere, og så snart vi ved noget, der synes at stå rimeligt fast, skriver vi ud til alle vore 
abonnenter - også dem, der ikke har fået tilmeldt sig nyhedsbrevet. 

De næste spørgsmål er lidt mere komplicerede. Som sagen står nu, er der, ifølge det vi har fået oplyst, 
tilladelse til, at der må være 138 personer i teatersalen.  

Du kan gå ind på vores hjemmeside teaterforeningenbornholm.dk og vælge ’forestillinger’. Så kan du klikke 
på de forestillinger, du har billet til. Hvis der er solgt over 138 billetter til den valgte forestilling, vil du blive 
mødt med meldingen, at forestillingen er udsolgt. Hvis du der imod kan gå videre til køb, så betyder det, at 
der er ledige pladser op til de 138. Så kunne du i realiteten godt købe billet til den forestilling, men det 
smarteste er nok at vente med at købe mere, til vi alle er blevet klogere på hele situationen.                                                                                                              
En del af de forestillinger, der har været stor interesse for, har vi fået dubleret eller måske dubleret. Her 
hører du fra os, så snart vi ved mere.  

 

 

 

 Vores første forestilling, Annas Verden, der spiller på Gudhjem museum 
lørdag d. 26.9 , er blevet dubleret og spiller kl. 14 og kl. 16. Har du billet til 
den, får du snarest besked om, hvilken forestilling du er blevet sat på, og 
hvilke forholdsregler, der kommer til at gælde. 

Men igen – det er med forbehold for uforudsigelige ændringer! 
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Når der kommer nye informationer, vil vi sende pressemeddelelser ud ang. forestillingerne, og så håber vi 
på, at pressen tager vores indlæg.  

Vi sender mails ud til de relevante abonnenter, dvs. dem, der har billetter til den aktuelle forestilling. 
Tidende, radio, TVB og Bornholm.nu skulle gerne reagere. Vi skriver meddelelser på vores hjemmeside og 
på facebook og så kan jeg ikke komme i tanke om mere, vi kan gøre. 

Ang. spørgsmål 6 kan jeg love, at ingen kommer til at betale for noget, vi ikke har leveret.  

 

 

Specielt til de abonnenter, der har meldt sig til Malmø Turen.  

Her venter vi besked fra Malmø Musikteater, om vi kan få billetter eller 
ej, de har jo begrænsninger på, hvor mange der må være i salen.  

Men turleder Lis Bech og vores kasserer Erik Hansen arbejder 
utrætteligt på sagen, og Erik vil sende individuel besked til deltagerne. 
Vent med at købe billet til færgen, indtil I er sikre på afgangen.  

 

 

HUSK GENERALFORSAMLINGEN 

 

Mandag d. 21. september kl. 19 afholder vi Generalforsamling på Rønne Theater. 

Der vil blive lagt referat af forløbet, regnskab etc. på hjemmesiden efter begivenheden. 

 

 

 

PS: Hvis du kender nogen, der ikke får nyhedsbrevet, men gerne vil have det, kan de melde sig til på vores 

hjemmeside eller via mail teaterforeningenbornholm@gmail.com 

 

Kirsten Mortensen/ 2.9.2020 
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